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 ا����� ا���ر 
�رارا ـ �در�� ا�طو�� ا�
	��� ����د��

FAQ – Scuola dell’Infanzia comunale 

 

��
� ��در�� ا�طو�� ا�
	��� ����د��؟/��ف ������ 
���ل ط  


�د�م ط�ب ا�
���ل؟( ������  
  )��ف و�

ت، �ن ()ل ا�و'ول إ�  ���ن 
�د�م ط��	ت ا�
���ل ��در�� ا�طو�� ا�
	��� ����د�� #�ط "�ر ا!�
ر�

ا�(د�� �
و#رة #�ط ()ل #
رة ـ  maternefeeiscrizion/it.055055.servizi://https/ ا��وا��

  .ا�
���)ت


زا�ن "�وً�	 �, #
رة ��	�ر

0ددھ	 دور�� �د�ر�� ا�
���م،  �

رة ا�
���ل، ا�#/ �
#�را�ر �ن ا���� ا�


رة ا��0ددة #� دور�� وزارة ا�
���م، ) �
��ر#� �(ة ا!�
0	ق �	��در�� /��دأ #�1	 ا�طلو�, ا�
س ا��و5وع�� ����
  .ا��

  ھل ���ن ا�
���ل ���7ر �ن �در��؟

�ن ا����ن، �, ذ�ك، ا!>	رة إ�  �در�� أ(رى �	(
�	ر �د�ل، وھذا ���ون ��دا إذا �م �
م �9ول . 8

ات �د���، ���ن ا!>	رة إ�  �دارس �	(
�	ر. ا�ط�ب ���ب "دم و�ود أ�	�ن #� �در�� ا!(
�	ر ا�ول
  .ا�طو�� ا�
	��� ����د�� وا��دارس ا��0و��� �ن ا��ظ	م ا����و�	
� �و0د


�� إ�  ��ط�� إ9	�
ك ��0'ول "�  ��	ط أ"�  �
 �

م ا!>	رة #� ا�ط�ب إ�  ا��در�� ا�
��'? �7ن 

����
  .#� ا��وا�? ا�
ر

  ��ف ������ ��ر#� �در�
� ا��ر����؟

 :ع "�  �و9, ��د�� ا#�ورا��	 "�  ا���وان ا�
	���	!ط)

cercascuola/servizi/it.fi.comune.www://https   �" ر�وا��“motore di ricerca scuole 

di appartenenza” =) ء	�
  )�0رك ا��0ث �دارس ا!�

  	 إذا �	ن ط�ب ا�
���ل 9د 
م �9و�B؟�
  ������ ��ر#� �

�وا�? أ��	ء ا������ن وا����)ت �
م ا!")ن "�1	 "	دة ��ن >1ر �	رس وأ�ر�ل و���ن ا!ط)ع "��1	 

  .أو ��ل �در�� it.fi.comune.educazione://https/��و9, ��د�� ا#�ورا��	 


'رف ا��رة؟
  #� 0	�� "دم �9ول ط�ب ا�
���ل �	��در��، ��ف 


م ا"
�	د �0�8 ���ن 
�د�م ط�ب �د�د ��
���ل #� �در�� أ(رى، 0
  ��د ا����1 ا��0�� B�� ،ددة �ذ�ك
 �0	

ر
���� �	��� �9ل �1	�� >1ر �و��و، وا�
� ���ن ا�
(دا�1	 #� 0	�� �	 إذا �	�ت ھ�	ك أ�	�ن إ5	#�� �

  .��ن �
��ل ھذا ا!�راء ُ�>
َرط أو8 إ�D	ء ط�ب ا�
���ل ا��	�ق). >	Cرة(

  �	 ھو ا�
�و�م ا��در��؟

  .�0دد �ن طرف و��8 طو��	�	، ��دارس ا���	طق ا�
	��� ��و��8ا�
�و�م ا��در�� ھو ا�
�و�م ا�

  �	 ھو ا��دول ا�ز��� ا���و"� ���دارس؟

، �ن ا!���ن إ�  ا�����، ��ن ����ك أ�5ً	 ا(
�	ر 3016:إ�   308:ا��دول ا�ز��� ا��	دي ھو �ن ا��	"� 

  .، �ن ا!���ن إ�  ا�����3012:إ�   308:
و�9ت أ9'ر، أي �ن 
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  �	ر ا��دول ا�ز��� #� �دا�� ا���� ��ون ��ز�	؟ھل ا(

  .��م

  ھل ���ن ا�د(ول �9ل ا�و9ت ا��0دد؟

أو ا�
داءا �ن ا��	"�  307:��م، وذ�ك �
�د�م ا�ط�ب "�د ا���	م �	�
���ل ��د(ول ا����ر ا�
داءا �ن ا��	"� 

:008.  


م 
��ل ا�(د�� #� ا��دارس #�ط ��	ًء "�  0د أد�  �ن "دد ا�ط��	ت�.  

  ھل ���ن 
��7ل ا�(روج إ�  �	 ��د ا�و9ت ا��0دد؟

  .0017:��م، وذ�ك �
�د�م ا�ط�ب "�د ا���	م �	�
���ل �ن أ�ل 
��7ل ا�(روج إ�  ا��	"� 


م 
��ل ا�(د�� #� ا��دارس #�ط ��	ًء "�  0د أد�  �ن "دد ا�ط��	ت�.  

  ��ف ���ن ط�ب ا�(روج �9ل ا�و9ت ا��0دد؟


�ر�ر ذ�ك) �ن �0ن J(ر(	�
و�9ت ا��	دي ��ب أن ��ون "ر5ّ�	 ا�(روج �9ل ا�و9ت ��	ر�� � ,�.  

�ن ا����ن 
�د�م ط�ب (	ص ��(روج ��د ا�ظ1ر �9ل ا�و9ت ا��0دد، �ن أ�ل �
	��� أ�>ط� ���1��8 


��	ل ��وذج ��ب ط��B �ن ا�����	ت...) ر�	�5، �و��� ، ر9ص (�	�.  

  "�  �9ط �ن ا�را�0 ��د ا�ظ1ر؟#� ا��در��، ھل ���ن ��ط)ت وا�ط	ل ا�0'ول 

  .#� �دارس ا�طو��، 8 
و�د #
رة �(''� ���وم


ر(	ء وا�را�0�L� ت	ص ��ض ا��0ظ�')
  .��ن، ��د و��� ا�Dداء، �
م 

  �ن �1
م �	�و���؟

 :ا��ر�د ا!��
رو�� - ��د�ر�� ا�
���م ا��در��� وا�
ر��� ا�Dذا���) ��	'ف(ا��ط	"م ��
ب 

it.fi.comune@controlliqualita.refezione  


م "رض 9	��� ا�ط�	م #� �ل �در�� و���ن ا!ط)ع "��1	 "�  ا��و9, ا!��
رو���: 

mensa/ginapa/it.fi.comune.educazione://https  ,9ط��ق �ن ا��و
 و
�ز��1	 �	�
��	ل ا�

/calendario-mio-il/it.ugalatartarugaconlavela://https  

  ط	ل أ��	ء و��� ا�Dداء؟�ن ��	"د ا�

أ�5	 رو
�ن و��� ا�Dداء ��ب ا"
�	ره �0ظ� 
ر�و��، �ذ�ك ��وم ا�����ون ���	"دة ا�ط	ل وا�ط)ت "�ر 

  .�>	ر�
1م #� و��� ا�Dداء

�ذي ا�ذي ��وم �
وز�, �0
و�	ت ا�و����
  .��ون 0	5را أ�5	 ا�ط	9م ا�

� 	���
  	����� �Oط	ل وا�ط)ت ا������ن �	��در��؟ھل ا�
���ل �	��ط�م ا��در�� ��ون أو
و�	

، ��ب "��1م أ�5ً	 �لء ا���وذج )3016:إ�  C	�� ا��	"� (8، �	����� �و��ك ا�ذ�ن �(
	رون ا�و9ت ا��	دي 

  .ا��
��ق �	��ط�م ا��در��

�	� ����
�ط�م �
���� ا0
�	�	ت Cذا��� (	'�، ���	ب '��0 أو د����، و�'� "	�� �	����� ��Oور ا��

  ا��در��، ��ن ��ب ا!
'	ل؟
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وراء 
�د�م >1	دة (���ن إ�راء 
��Dرات "�  9	��� ا�ط�	م #� 0	�� ا!'	�� �	��0	��� أو ��دم ا�
�0ل 
ا�ط�ب ��ب 
�د��B ). ـ �autocertificazioneن ()ل إ>1	د ا�ذا
� ـ (أو د���� /أو ���	ب أ()��9 و) ط���

: ا���	ذج 
و�د "�  ا�را�ط ا�
	��. �>	�ل ()ل ا��	م ا�درا��"�د ا�
���ل، �	 "دا إذا ظ1رت ا�

mensa/pagina/it.fi.comune.educazione://https  	1ر��
و��ب 
����1	 ������� ا�
� �دورھ	 �

Pإ�  �ر�ز ا�ط�.  

� �, ��9ل �ن  ("in bianco"أ�	م #� ا�>1ر، و���  3ن �ن ا����ن أ�5ً	 ط�ب، ��دة 8 
ز�د "�)

أ�	م،  3أ�	 إذا 
�	وزت ا��دة . ، #� و�ود ا5طرا�	ت ��و��، دون 
�د�م >1	دة أو و'� ط���)ا�
وا�ل

  .#��ب 
�د�م >1	دة ط���

  ة؟/ا�
� ��ب أن 
�ون دا�ً�	 �, ا�طل" ا���
�ز�	ت"�	 ھ� 

) …�د8ت ر�	��5، أ0ذ�� �>ر�ط إC)ق 8'ق (�)�س ��	��� ��'? �7ن ���س ا�ط	ل وا�ط)ت 

  .و�	!��	ن ا
�	(1	 ��واد ��ّو�� و8'��

�)�س دا(���، �)�س، (ة /��ب ا!0
	ظ #� ا��در�� �دا(ل ��س �ن ا���	ش أو"��� �
��Dر �	�ل ��طل
 وأ��9
B أ�5	 �, #'ول !�
��	�1	 "�د ا�5رورة و��ب �را��9 �0
وى ا���س أو ا����� دورّ�	) أ0ذ��

  .ا����

رش �	�دة '�Dر /��ب �را��9 0���� ظ1ر ا�طل� ،	���
 una(ة �و�ّ�	، و5, �دا1�)	 �و�	 ��(

tovaglietta( ل	و5, ا�م ا�طل "�  ���, �)��B وأCراun bavaglio .( B5(، 'در�� ا�ط

  .ا�>('��

  ؟)grembiulino(ة ا�وزرة /
ر
دي ا�طل/ھل �ـ


رطB. 	"دة "	�� #� ���, ا��دارس8 
و�د 9<

رط ذ�ك وأ(رى 8 <

�وم ا�����	ت . ��ض ا��دارس �
�R"ط	��م ا����و�	ت ا��
���� �1ذا ا��و5وع ()ل أول إ�
�	ع �, "	�)ت ا�ط)ت وا�ط	ل ا������ن 

  .0د�ً�	

، أي أ�1م 8 �زا�ون ھل �
م �9ول #� ا��در�� ا�ط	ل ا�ذ�ن ���ت �1م ا�
�)��� #� ا�
��	ل ا��ر0	ض


���ون ا�0	ظ	ت؟��  

���(�
ُ��
0َ�ن أن ��و�وا 9د ��Dوا در�� �	#�� �ن ا!� Bم، و�و أ���.  

  �ن �1
م �	��ظ	#� #� ا��در��؟

وا��	��ون �ن ا�(	رج �	
�	ع �رو
و�و8ت �0ددة ��
�ظ�ف ) ��ذي ا�(د�	ت ا�
ر�و�� (E.S.E.��وم ا�ط	9م 

  .ا��	دي ��5	ءات

   �رو
و�ول ��دوى ا���ل؟ھل �و�د

0ول ا���و��	ت ا�
� ��ب "�  ا�����	ت ) ASL(ھ�	ك 
����	ت �0ددة �ن ا��'��0 ا�'��0 ا�����0 : ��م

ُ��'? ��را��9 >�ر ا�ط	ل �>�ل دوري . ���لوأو��	ء ا��ور ا
�	"1	 #� ا��در�� #� 0	�� 0دوث "دوى ا
��ب إ�)غ ا������ن "�  ا�ور ��(�رو��م �	���و��	ت ��
0�ق �ن و�ود ا���ل أو ��B5، وإذا 
�7د ذ�ك، #

	1"	�
  .ا�وا�ب ا
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  ��ف ���ن ط�ب ا!�
	دة �ن 
در�س ا�د�	�� ا��	�و�����؟


	دة �ن 
در�س ا�د�	�� ا��	�و����� ()ل ا���� /"�د ا�
���ل، ���	��� ا�0ق #� 
���ل ا�طل�L� 8 ة أو

  .ا�درا���


�دم ا�ط�ب #���ن �ط	�1م ا!�
	دة �ن ا��>ط� ا��د���أ�	 �	����� ���	�)ت ا�
� �م .  

���
  ؟P.T.O.F. �	ذا 


��� (ط� �)ث ��وات ���رض ا�
�و���، وھ� و���� 
و5? ا�1و�� ا���	#�� وا�
'����� ��ل �در�� طو�� 
���	� ����

م و�
م 
�50رھ	 #� �ط	ق ا!�
�)��� ا�
������ ��	ًء "�  ا�
����	ت ا�وط��� ا��� �
	ھT، ا�

، و"�  ا�(طوط ا�
و��MIUR( �0�'�� ��1(إ"دادھ	 �ن طرف وزارة ا�
���م وا�
���م ا��	�� وا��0ث 

  .(د�	ت ا�طو�� ا�
	��� ���د�� ا#�ور��	


�5ن إ�راءات
ا�
�>�� ا�8
�	"��، ا!�
�رار�� ا�
ر�و��، ا��)9	ت �, / ا!�
��	ل، ا!د�	ج : ھذه ا�و���� 


و��ق ��O>ط�ا��وارد ا��0 ،���.  

  ھل ���ن ا(
�	ر ا���م "�د ا�
���ل؟

  .8، �ن ا�
���ل �
��ق �	�
���ل #� ا��در�� و��س #� ا���م

  �	 ھ� ��	��ر 
>��ل ا��9	م؟

�>رع ���س ا��در��ن ��ل �در�� #� 
>��ل ا��9	م ��	ًء "�  ا���	��ر ا��>	ر إ��1	 #� دور�� ا�
���)ت 

��ق ��	 ���ا��0ددة �ن طرف ا��'�
ا�
وازن ا��ددي #��	 �(ص ا��	ت ا���ر�� ا��)ث ، : �0 وھ� 

  .ا���س، ا������، 0	8ت 
��زھ	 ا5طرا�	ت

  �دّي ط)ن وأرCب #� 
�����1	 #� �در�� ا�طو��، ھل ������ و�1�5	 #� �س ا���م؟

 "�د 
>��ل ا��9	م، �
م إدراج 8، �
>��, و
�و�� ا!�
�)��� ا�ذا
��، ا�>�ور �	��واط�� و��	ء ا�1و��،

��
  .ا�ط	ل ا�ذ�ن ��
�ون إ�  �س ا��	��� #� أ�9	م �(

  ��ف و�
  ���ن ��ر#� 
>��ل ا��9	م؟


م 
���ق 9	��� ا��9	م #� �ل �در�� #� ��
��ر�.  

  �	ھ� ا��0ظ	ت، ا��
و��9 وا���دو��، ��
وا'ل ��ن ا��در�� وا��	���؟


م #� أوا(ر �و��و أو أوا�ل ��
��ر �9ل �دء : ط	ل ا��دد ا������نا�
�	"	ت �, آ�	ء وأ�1	ت ا�-


  ا��در��، �0ب ا(
�	ر �ل �در��؛


�د�م -.P.T.O.F) و����

م ��ن أ�
و�ر و�و#��ر �ن أ�ل 
و�O� ?�5ر ): (ط� �)ث ��وات ���رض ا��

  ا��>روع ا�
ر�وي ���در�� ا��
��ق �	���� ا��	ر��؛

�	ن "�  ا�9ل ��	ء وا0د ()ل ا���� ��ل أ�رة، �, ا���م أن ا������ن �
م 5: ا���	ءات ا�رد��-
وا�����	ت رھن ا!>	رة ��دو�� ��	ءات أ(رى إذا ط��ت ا��رة ذ�ك أو إر
7ى ا�����ون وا�����	ت 

  ذ�ك ��	�ً�	؛

  ��	ءات 
(ص �ل �9م و
��, ��ن ا��1	ت، ا�J	ء وا������ن؛: ا�
�	"	ت ا���م-
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أ��	ء ا�
�	ع ا���م وا��در��، ��
(ب ا�J	ء �����1م �ن أ�ل أن ��ون ھ�	ك : ر������و ا���م وا��د-


وا'ل أ��ر #�	��� ��ن ا��در�� وا��رة؛  


���م -.P.T.O.F  : ر�" B���0

م #� �1	�� ا���� ا�درا��� �'��0 ا��	�)ت، �ن أ�ل ��	��� �	 
م �

  .ا��>روع ا�
ر�وي ���در��

  � �ن طرف ا������ن؟ھل ���ن ط�ب ��	و�� ا�دو�

#� 0	�� ا0
�	ج ا�طل إ�  
�	ول أدو�� ���ذة ���0	ة أو #� ���, ا�0وال 5رور�� ()ل �	"	ت 
وا�ده #� 
ا��در��، �ن ا�5روري أن 
�وم ا��رة �
�د�م >1	دة ����� �ن طرف ا�ط��ب و
ر(�ص ا������ن ا���	م 

  .�ذ�ك �	�
��	ل ��وذج (	ص


�د�م >1	دة ط���؟��د �م �وم �ن ا��D	ب ��ب   

ا�>1	دة ا�ط��� ���ودة إ�  ا��در�� ��د #
رة �ر��5 
�ون 5رور�� #� 0	�� �C	ب �
�	وز ا��وم ا�(	�س 

د"� >1	دة ط���(�
؛ �
م ا0
�	ب أ�	م ا��طل ا�ر���� #�ط إذا )ا��ودة إ�  ا��در�� #� ا��وم ا��	دس 8 


رة ا��ر��5
(�ل ا�
  :"�  ���ل ا���	ل. �	�ت 


ط�ب >1	دة ط���، �ن �وم �د.1
ا�� ا��D	ب ا�����، ا��ودة إ�  ا��در�� إ�  C	�� �وم ا�ر��	ء ا��وا�� 8 

  ا�(��س ا��وا�� #'	"داً ��م؛


ط�ب ا�>1	دة ا�ط���، �ن ا��)�	ء  .2
�دا�� ا��D	ب ا!���ن، ا��ودة إ�  ا��در�� �وم ا!���ن ا��وا�� 8 

  .ا��وا�� #'	"داً ��م

�
ة إ�  ا��در�� �
�د�م 
'ر�? �و9, �ن طرف /'�ص، ا�Dرز وا��5	دات، ���ن "ودة ا�طل#� 0	�� ا�

  .ا��و�ن


�و�وا دا��	 "�  "�م �	���
�دات، �����م ز�	رة ا��و9,� 

https://educazione.comune.fi.it/pagina/0-6-anni/3-6-anni 
 


